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Medida Cautelar

expedida pelo

conselheiro Dirceu

Rodolfo suspendeu

o Pregão Eletrônico

realizado pela prefei-

tura de Garanhuns

para compra de ma-

teriais de construção.

De acordo com au-

ditoria feita pela equipe da Inspetoria de Arcoverde, o valor

previsto na licitação estava muito acima do que foi gasto nos úl-

timos 05 anos pela prefeitura.

DECISÕES

Compra de Combustíveis - Irregularidades encontradas por

auditores na compra de combustíveis em Sertânia, levaram o

TCE a determinar a suspensão do Pregão Eletrônico feito pela

prefeitura. Os técnicos identificaram um elevado aumento no

valor da contratação do serviço, em comparação a anos ante-

riores.

Balanço da Gestão - O desempenho do TCE em 2018 foi consi-

derado bastante positivo pelo presidente Marcos Loreto, com

destaque para a economia de 60 milhões de reais aos cofres

públicos, gerada pela atuação preventiva do Tribunal. Além das

auditorias de acompanhamento e análise prévia de 172 processos

licitatórios, o TCE expediu 138 Medidas Cautelares com o intuito

de evitar danos ao erário.

Contratações Temporárias - O prefeito de São José do

Belmonte também foi multado pelo TCE por ter realizado 153

contratações temporárias, ignorando o resultado de um con-

curso público, ainda em vigência, promovido pela gestão an-

terior. O TCE deu 30 dias de prazo ao prefeito para desligar os

contratados e convocar os candidatos aprovados no concurso de

2017.

Atos de Pessoal - O TCE

continua alertando prefeitos

dos municípios quanto à exi-

gência de concurso público

para o preenchimento de car-

gos na administração muni-

cipal. Contratações temporá-

rias são admitidas, mas só por

excepcional interesse público.

Recentemente, foram julgadas

ilegais 849 admissões tem-

porárias realizadas em Lagoa

Grande, com aplicação de mul-

ta ao prefeito.

Revogação - Análise prévia de

processos de licitação que são

submetidos ao TCE geralmente

resultam em economia para os

cofres públicos. Exemplo re-

cente foi um Pregão Presencial

da prefeitura de Araripina para a

aquisição de material gráfico. O

certame estava estimado em R$

716.100,00. Após o exame dos

técnicos do Tribunal, que consi-

deraram o valor acima dos pre-

ços de mercado, a prefeitura re-

vogou a licitação.

AEscola de Con-

tas do TCE, di-

rigida pelo con-

selheiro Ranil-

son Ramos, apre-

sentou um in-

cremento no nú-

mero de capaci-

tações realiza-

das em 2018.

Ao todo foram capacitados 7.661 servidores públicos, um au-

mento de 67% em relação aos 4.570 atendidos em 2017. O pro-

grama "Escola de Cidadania", voltado para o estímulo ao con-

trole social,  capacitou no ano passado 5.733 alunos de escolas

públicas de todas as regiões do Estado.

O TCE realizou em 2018 diversas ações em parceria com outras

instituições, como Polícia Civil, Polícia Federal e Ministério

Público do Estado, que culminaram com a abertura de processos

contra dezenas de pessoas suspeitas de lesar o patrimônio público.

Loreto garante que essas parcerias vão continuar, inclusive com

mais investimentos na área de tecnologia da informação.

Parcerias 

Capacitações
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